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Interpellation av Martin Wisell (KD) angående kostnader för
neddragningar inom LSS
Enligt LSS ska den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med
sitt vardagliga liv, såsom sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att
kommunicera med andra eller annan hjälp, och som förutsätter ingående kunskaper om den
funktionshindrade och dess behov, ha rätt till hjälp från en personlig assistent.
Försäkringskassan täcker kostnaden för personlig assistent för den del som överstiger 20
timmar per vecka för personer som beviljats assistansersättning. Kommunen ansvarar för
kostnaderna för de första 20 timmarna.
I december 2015 har regeringen genom ett regleringsbrev gett Försäkringskassan i uppdrag att
bryta ökningen av antalet assistanstimmar. Sedan dess har ett stort antal personer med
omfattande funktionsnedsättningar samt deras familjer drabbats av att hjälp dragits in.
Om en person, som tidigare haft personlig assistent, förlorar denna, försämras personens
livssituation radikalt. För den enskilde kan det exempelvis handla om att man förlorar
möjligheten att kunna ha ett arbete eller ett fritidsintresse. Detta är naturligtvis den största
källan till oro med anledning av regeringens skärpta politik gentemot personer med
funktionsnedsättningar.
Samtidigt finns en uppenbar risk att kostnader vältras över på kommunerna. Personen kan bli
hänvisad till stöd enligt socialtjänstlagen. Det kan också innebära andra kostnader för
kommunen enligt LSS, exempelvis att en person som annars kunnat klara sig i eget boende i
stället blir hänvisad till gruppbostad.
Mina frågor till Omsorgsnämndens ordförande Eva Christiernin är:
- Hur har, för Uppsala kommuns del, kostnaderna för LSS och SoL påverkats av
Försäkringskassans strävan att bryta antalet beviljade assistanstimmar?
- Hur bedöms Uppsala kommuns kostnader för LSS och SoL påverkas av regeringens
strävan att bryta kostnadsutvecklingen för personlig assistans?
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